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Forord 

FORORD 

FORORD 

 
Vibeke Vindeløv, dr.jur. og professor i konfliktmægling i Center for Offentlig Re-
gulering og Administration (CORA) ved Det juridiske Fakultet, Københavns 
Universitet, fratræder i januar 2017 og overgår til en position som professor eme-
rita. I den anledning har vi fået en række gode kolleger og venner til at bidrage til 
dette festskrift.  

Vibeke har betydet rigtig meget for mange mennesker både fagligt og 
personligt. Med denne bog ønsker vi at hædre Vibekes indsats på det ju-
ridiske fakultet. Gennem sine mere end 35 år på fakultetet har hun ydet 
en uvurderlig indsats med forskningsmæssig nysgerrighed og menneske-
lig indsigt, engagement og visdom. Vi ønsker således at hylde Vibeke bå-
de som forsker, som kollega, som ven og som menneske. 
 Vibeke er et menneske med mange kvaliteter, et menneske med mange 
relationer og et menneske med mange evner. Dette afspejles til dels i dette 
festskrift, som viser spændvidden i emner, der har været behandlet, i mil-
jøer, der har nydt godt af Vibekes viden og den spændstighed, hun be-
sidder og udstråler. Hun er et menneske, der gør indtryk, der sætter sig 
spor, hvor hun færdes både i egenskab af forsker og menneske. Et men-
neske, der bruger energi på venskaber, et menneske, som det er vanske-
ligt ikke at holde af og beundre. Når man er nær ved Vibeke som ven, får 
man lov at nyde godt af alle disse egenskaber og det faktum, at hendes 
tilgang til temaer og mennesker er præget af respekt, hvilket skaber re-
spekt om hendes arbejde og hende selv. Disse mange facetterede egen-
skaber viser sig også, når det gælder forskningen og undervisningen.  
 Vibekes videnskabelige nysgerrighed har bragt hende langt omkring i 
emner og metoder. Hun er en pioner, der på mange måder har været for-
ud for sin tid. Det betyder, at omgivelserne ikke altid har kunnet følge 
med i hendes visioner fra start af, mens de hen ad vejen har måttet erken-
de, at hun har haft en fin fornemmelse af, hvad der rører sig, og hvad 
fremtiden bringer af spændende spørgsmål og synsvinkler. Blandingen af 
at være skarp jurist og uddannet psykoterapeut giver således nogle ind-
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FORORD 

faldsvinkler, som er med til at udvide de sædvanlige tænkemåder og sæt-
te helt nye perspektiver i spil.  
 De markante holdninger til sit felt har været kendetegnende for Vibe-
kes arbejde med sine emner. Hun har stærke værdier, som gennemsyrer 
hendes virke, hvad enten det gælder familieret, ret og samfund eller for-
soning. Hendes disputats »Konflikt, tvist og mægling« var udtryk for et 
pionerarbejde, der brød grænserne for, hvad jurister normalt beskæftiger 
sig med. Uddannelsen som psykoterapeut er også udtryk for en uorto-
doks tilgang til sit fag og sin forskning, idet de vinkler, denne bragte med 
sig, har været medvirkende til at brede forskningsperspektiver og analy-
sevinkler ud på en meget frugtbar måde.  
 Inden for familieretten har Vibeke i starten af sin karriere haft fokus på 
de små fællesskaber, som familien udgør, og de værdier, der er afgørende 
i denne henseende. Også de ugifte samlevende med fællesskab uden en 
egentlig ægteskabskontrakt har været genstand for hendes forskningsin-
teresse. Centrale spørgsmål for Vibeke var ansvar for fællesskabet og an-
svar i fællesskabet.  
 Faget »Ret og samfund« fangede helt naturligt Vibekes interesse. Fo-
kus var her det større fællesskab, som samfundet udgør, og det ansvar for 
fællesskabet og i fællesskabet, som udspiller sig på dette felt. Også her var 
en ambition at påvirke udviklingen, herunder med skyldig hensyntagen 
til retssikkerhed og retfærdighed – perspektiver, som er helt afgørende 
for juridisk forskning og virke, men som ind imellem har en tendens til at 
få en lidt stedmoderlig rolle, og som trænger til at blive løftet op. Dette 
har Vibeke haft blik for i sin indsats på dette område.  
 Vibekes hovedinteresse i forskningsmæssig henseende har i mange år 
været konfliktmæglig, forsoning mv. Hun er en skattet underviser og har 
været initiativtager til, at faget Mægling kom på listen over kandidatfag 
på Det Juridiske Fakultet. Hun introducerede først et fag i forhandling og 
konflikthåndtering og siden et egentligt mæglingsfag. Begge fag udbydes 
stadig og er meget populære blandt de studerende. I 2001 tog hun det 
næste skridt med et initiativ til at udvikle en masteruddannelse i mæg-
ling. Det første hold startede i 2002, og siden har flere end 150 voksne del-
tidsstuderende kunnet pryde sig med titlen Master i Konfliktmægling. De 
har taget mæglingstanken med til de arbejdspladser, som de kom fra, og 
skabt store forandringer i synet på og håndteringen af konflikter dér.  
 Sideløbende med sine undervisningsaktiviteter på universitetet har 
Vibeke Vindeløv været aktiv underviser på Center for Konfliktløsning si-
den dets start i midten af 1990’erne. Ligeledes har hun undervist i mæg-
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FORORD 

ling og dialog for deltagere fra FN og EU, bl.a. som medlem af ’the core 
group’ ved Folke Bernadotte Academy under det svenske udenrigsmini-
sterium. Derudover har mange andre i Danmark og udlandet nydt godt 
af hendes undervisning og træning i forhandling, mægling og konflikt-
håndtering. Det gælder f.eks. retsmæglere i Danmark og dommere i 
Uganda samt de studerende i Bergen, hvor hun har været professor 2. 
 Vibeke Vindeløv har tillige arbejdet med mægling i praksis i forskel-
lige sammenhænge og har således trænet politikere, NGO’er og forskere 
og mæglet i for eksempel Serbien, Montenegro, Bosnien, Albanien og 
Sydafrika. Også under danske himmelstrøg har hun mæglet i mange kon-
flikter på arbejdspladser, i familier, i bestyrelser mv. I dag mægler hun 
bl.a. i regi af Center for Konfliktløsning og er knyttet til Nordic Women 
Mediators.  
 I stadig større udstrækning er Vibekes forskning og interesser i relati-
on til konfliktmægling blevet globale, hvilket har bevirket, at hun har 
holdt en lang række oplæg rundt omkring i verden, herunder i Kenya, 
Istanbul, Washington, Sydney, Tokyo, Skt. Petersborg, New York, Cape 
Town, Bosnien, Montenegro og Grønland.  
 Det globale sigte har også ført til hendes lederskab af det DANIDA-
støttede projekt STAKE – Stabilizing Kenya by Solving Forest Related 
Conflicts. Det sker i samarbejde med Wangari Maathai Institute for Peace 
and Environmental Studies på Nairobi University, Kenya. Projektet hand-
ler om beskyttelse af skove i Kenya, men er i særlig grad interessant, fordi 
det kombinerer konfliktløsning »fra neden« med governance »fra oven«. 
Der er tale om et projekt, som er både internationalt og tværvidenskabe-
ligt, og som byder på en lang række udfordringer, som Vibeke er gået ind 
i med liv og sjæl. 
 I det hele taget har Vibeke altid sjælen med, når hun forsker, når hun 
underviser, og når hun mægler. Det er nok det mest kendetegnende for 
hendes arbejde på universitetet, at hun har stor viden, men at hun altid 
sætter denne viden ind i en sammenhæng, som handler om værdier og 
visdom. Respekt for det.  

Kærlig hilsen 

Anita Rønne     Lin Adrian     Linda Nielsen 
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DEL I 

Konflikthåndtering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Her er dit vern mot vold, her er dit sverd: 
troen på livet vårt, 

menneskets verd. 
For all vår fremtids skyld, 

søk det og dyrk det, 
dø om du må – men: 
øk det og styrk det!» 

 
Kringsatt av fiender,  

Tekst af Nordahl Grieg, 1936 

 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



 

 

 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



 

Refleksioner over 
Godhavnssagen – dialog, 
forhandlingsform og den 

svære undskyldning1 

Af Lin Adrian 

REFLEKSIONER OVER GODHAVNSSAGEN 

LIN ADRIAN 

1. Indledning 

»Jeg1vil bede den ny minister læse Godhavnsrapporten og så invitere os 
til en kop kaffe« udtalte formand for Godhavnsforeningen,2 Poul-Erik 
Rasmussen, til Information den 17. oktober 2011. Han håbede, at ministe-
ren ville gå i dialog med foreningen om den undskyldning, som de kræ-
ver af staten. Foreningen var samtidig i gang med at undersøge mulighe-
den for at sagsøge staten, da den tidligere havde fået en afvisning af øn-
sket om en undskyldning, »[m]en det ville da være bedre, hvis den ny 
minister kom os i møde«. Udtalelserne vedrører den såkaldte Godhavns-
ag. Den handler om, at børn, der var anbragt på drengehjemmet God-
havn i perioden 1950-75, blev udsat for overgreb, og at staten ikke opfyld-
te sin tilsynsforpligtelse, hvorfor der ikke blev grebet ind. 

1. Tak til studentermedhjælp Emma Marie Borup for stor hjælp med at researche til 
denne artikel. 

2. Foreningen af de tidligere anbragte børn på drengehjemmet Godhavn optræder 
med mange navne i medierne og bruger også selv flere betegnelser for deres sam-
menslutning, for eksempel Godhavnsforeningen, Godhavnsdrengene, Foreningen 
Godhavnsdrengene (navn på gruppen på Facebook) og Landsforeningen God-
havnsdrengene (det nu nedlagte webforum). I artiklen bruger jeg den korte beteg-
nelse Godhavnsforeningen, når der eksplicit henvises til foreningen, og godhavns-
drengene mere alment. 
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LIN ADRIAN 

 De faktiske forhold er fremlagt i Godhavnsrapporten.3 Den dokumente-
rer alvorlige overgreb, medicinske forsøg og omsorgssvigt. Da rapporten 
kom, afviste daværende socialminister Benedikte Kiær (K) ifølge Informa-
tion at give godhavnsdrengene en undskyldning under henvisning til, at 
der ikke er tradition for at give undskyldninger i Danmark. Hun mente, 
at sagen var afsluttet med rapporten.4 Det var den imidlertid ikke for de 
berørte. Da der kom et regeringsskifte, hvorved Karen Hækkerup (S) blev 
socialminister, øjnede Godhavnsforeningen en ny mulighed for at få rege-
ringen i tale, som Poul-Erik Rasmussens udtalelser ovenfor illustrerer. I et 
indlæg i Information den 3. november 2011 anfører Poul-Erik Rasmussen 
og Arne Roel Jørgensen som repræsentanter for Godhavnsforeningen, at 
»[e]n undskyldning kan medvirke til, at de svigtede kan slippe for den 
skyld, som de i alle årene har båret på«, og de henviser til en forskers ud-
talelser om, at man som stat kan undskylde for ugerninger, der er sket for 
længe siden. De anfører endvidere, at hvis den nye regering indtager 
samme holdning som den foregående, må de søge fri proces til en retssag, 
som vil komme til at koste tid og penge for samfundet. De slutter indlæg-
get: »Sådan må det ikke gå. Lad dog den sunde fornuft og almindelig an-
stændighed råde. Lad os, de mishandlede drenge og piger, omsider få 
den undskyldning, vi som en fattig trøst og oprejsning så længe har for-
tjent.« Deres ønske gik ikke i opfyldelse, og de anlagde sag med påstand 
om anerkendelse af, at adfærden på Godhavn stred mod artikel 3 i Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s konvention mod 
tortur mv. artikel 13 samt om torterstatning for et symbolsk beløb på 
10.001 kr.5 I april 2015 nåede Københavns Byret frem til, at kravet om tort 
var forældet. Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til anke af sagen, 
og den anke verserer i skrivende stund (oktober 2016) i Østre Landsret. 
 Under den socialdemokratiske regering i 2011-15 blev der ikke taget 
initiativ til at give en undskyldning i sagen, men efter regeringsskiftet 
ændrede Socialdemokratiet kurs. Mette Frederiksen udtalte 12. november 
2015 til Politiken, at staten skal sige undskyld til de mange, der var udsat 
for overgreb på statens institutioner i 1950’erne og 1960’erne. Poul-Erik 
Rasmussen fra Godhavnsforeningen udtalte i samme artikel: »Jeg kan ik-
ke få armene ned. Nu tror jeg på, at det sker en dag« og kaldte kursskiftet 
»vildt«. Men der kommer ingen undskyldning nu. Socialdemokratiet 

3. Maria Rytter, Godhavnsrapporten, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2011. 
4. Se Information 17. oktober 2011 og 3. december 2011. 
5. Jf. stævning af 13. maj 2014. 

 16 

 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 




